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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Diabetes Mellitus Typ 1 är en autoimmunsjukdom som oftast bryter ut i barn- 

och ungdomsåren. Varje år insjuknar 700 barn i Diabetes mellitus typ 1 och antalet drabbade 

barn öka för varje år. Diagnosen innebär stora förändringar i det dagliga livet, inte bara för 

barnet som har drabbats utan även för barnets föräldrar. Allmänsjuksköterskan och 

diabetesteamet har en viktig funktion i att stödja och ge kunskap om sjukdomen och hur den 

bör hanteras. Syfte: Syftet var att belysa föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som 

har diabetes mellitus typ 1. Metod: Litteraturöversikten utgjordes av elva kvalitativa artiklar 

som analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Artikelsökningar gjordes i databaserna 

PubMed och Cinahl. Resultat: Av analysen genererades tre olika huvudkategorier till 

resultatet: tiden efter diagnosen, förändringar i dagliga livet och oro för framtiden. Slutsats: 

Föräldrar upplevde en stor påfrestning i olika delar av det dagliga livet. De kände en brist på 

stöd från vården och det sociala nätverket. Barnets framtid med DMT1 var också ett 

orosmoment. I diskussionen framkom det flera likheter hos föräldrar till barn med andra 

kroniska sjukdomar. Att överföra resultatet till andra sammanhang ökar möjligheten för 

vården att förbättra upplevelsen och möta behoven hos föräldrar till barn med DMT1 och 

även föräldrar till barn med andra kroniska sjukdomar. 
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INLEDNING 
 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen väcktes författarnas intresse för sjukdomen 

Diabetes Mellitus. Flera patientkontakter visar svårigheter i behandlingen av diabetes och de 

komplikationer som patienter med diabetes kan drabbas av. Författarna har valt att inrikta 

studien på Diabetes Mellitus typ 1 (DMT1) som oftast bryter ut i barn- och ungdomsåren och 

som är den vanligaste formen av diabetes bland barn och ungdomar (Dahlquist & Sjöblad, 

2008). Allmänsjuksköterskan möter barn med DMT1 i olika sammanhang, de kan träffas 

bland annat i skolverksamheten och i vårdmiljön. Att vårda barn med DMT1 kan vara en stor 

utmaning för allmänsjuksköterskan eftersom behandlingen påverkar både barnet och övriga 

familjens liv. För utomstående kan DMT1 vara en ganska okomplicerad sjukdom, där barnet 

tar sitt insulin och därefter lever ett ganska normalt liv. Men för barnen och deras familjer 

innebär det ständigt planerande av måltider och aktiviteter, mätning av blodsocker och 

justering av insulindos. Föräldrar har i allmänhet ett stort ansvar vilande på sina axlar. 

Föräldraskap innebär många plikter. Barnet ska känna trygghet, få omvårdnad, fostran och 

skyddas från fara. Som förälder har du skyldighet att ta viktiga beslut för ditt barns räkning 

men även ge vägledning till det äldre barnet i ökat ansvarstagande (Justitiedepartementet, 

2017). Föräldrar till barn med DMT1 beskriver att det ställs höga krav på dem att hantera 

sjukdomen korrekt och att lära sig leva med diabetes i vardagen (Jönsson, Lundqvist, Tiberg 

& Hallström, 2015). I allmänsjuksköterskans roll finns ett ansvar att möta föräldrars tankar 

och känslor om sjukdomen så de lyfts fram och inte kommer i skymundan. Därför kommer 

denna litteraturstudie inrikta sig på föräldrarnas upplevelser av att leva med ett barn som har 

DMT1. 

BAKGRUND 
 

Diabetes Mellitus typ 1  

Det finns inga direkta siffror på hur många barn i världen som lever med DMT1, men 

uppskattningsvis är det cirka 500 000 barn i åldern 0-14 år. Antalet barn som drabbas av 

DMT1 ökar långsamt särskilt bland de yngsta barnen (Haugvik, Beran, Klassen, Hussain, & 

Haaland, 2017). Svenska barn och ungdomar har den näst högsta insjuknandefrekvensen av 

DMT1 i världen, 700 barn och ungdomar drabbas varje år i Sverige (Socialstyrelsen, 2009).  

Patofysiologi 

Att leva med DMT1 innebär en kronisk hyperglykemi, en förhöjd sockerhalt i blodet. 

Blodsocker kallas även för glukos och är en viktig del i kroppens metabolism. Glukos 

används av kroppens celler för att skapa energi till framför allt muskel-, fett- och 

levervävnad. Energin som bildas i cellerna är nödvändig bland annat för att kroppen ska 

kunna skapa nya celler, hålla kroppstemperaturen stabil, vid muskelkontraktioner och vid 

nervsystemets impulsgivning. För att cellerna i kroppens vävnader ska kunna ta upp glukos 

från blodet och skapa energi behövs insulin. Insulin är ett hormon som frisätts från betaceller 

i bukspottkörteln. Frisättningen av insulin påbörjas när betacellerna registrerar en ökad halt 

glukos i blodet, insulinet hjälper glukosen in i cellerna och leder till att den ökade nivån av 

glukos i blodet minskar och stabiliseras till normalvärden (Ericson & Ericson, 2012). Vid 

DMT1 finns inga fungerande receptorer som kan reglera insulinproduktionen när 

glukoshalten ökar eller minskar i blodet. Att samverkan brister beror på att betacellerna som 

producerar insulin i bukspottkörteln har förstörts genom en autoimmun process i kroppen. 
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Destruktionen av betaceller medför att insulinproduktionen kraftigt minskar eller upphör helt. 

Destruktion uppkommer om det finns anlag för DMT1 kombinerat med en yttre påfrestning, 

som exempelvis en kraftig virusinfektion eller intoxikation (ibid.).  

Symtom 

Hos barn visas symtomen på diabetes på olika sätt ofta är de mer dramatiska när barnet är 

yngre. Det förekommer att barn är mycket svårt sjuka när deras föräldrar söker sjukvården för 

första gången, de kan lida av grav uttorkning och allvarlig hyperglykemi (Hanås, Tuvemo, 

Gustavsson & Sjöblad, 2008). Hos barn och ungdomar som drabbas av DMT1 visas 

symtomen under cirka två till sex veckor. Symtomen för hyperglykemi innebär stark törst, 

ökade urinmängder, torrhet i hud och slemhinnor, viktnedgång, acetondoftande andedräkt och 

stark muskeltrötthet (Ericson & Ericson, 2012). På lång sikt kan stora mängder glukos i 

blodet leda till ökad risk att drabbas av bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt och 

synförändringar (Freeborn, Dyches & Olsen Roper, 2017). Motsatsen till hyperglykemi är 

hypoglykemi. Tillståndet uppstår när glukoshalten i blodet sjunker på grund av för stora 

mängder insulin i kroppen. Hypoglykemi uppkommer i samband med behandlad diabetes. 

Anledningen till ökade insulinmängden i blodet kan vara feldosering av läkemedel, oplanerat 

intag av föda eller kraftig fysisk aktivitet. Symtomen för hypoglykemi kan vara stor aptit, 

darrighet, irritation men även allvarligare effekter som oklarhet och medvetandesänkning 

(Ericson & Ericson, 2012). 

Diagnos  

Diagnosen DMT1 fastställs med olika tester, bland annat genom upprepade 

blodprovstagningar där glukosvärdet i blodet mäts under fasta och inte får överstiga 

referensintervallet för normalt glukosvärde, 3,5 - 8 mmol/l. Det går även att kontrollera C-

peptid i blodet. C-peptider är en av beståndsdelarna i hormonet insulin och produceras av 

betacellerna. C-peptider bryts inte ner i levern och finns därför kvar i blodet. Vid DMT1 är 

denna markör låg vilket tyder på kraftigt försämrad eller ingen funktion alls hos 

bukspottkörtelns betaceller. Det är även möjligt att se påverkan av blodsockret via urinen. 

Genom urinprov kan glukos och ketonkroppar upptäckas. Förekomst av glukos och 

ketonkroppar i urinen tyder på höga halter glukos i blodet och försämrad insulinproduktion 

(Ericson & Ericson, 2012). 

Behandling och egenvård  

Behandlingen av DMT1 syftar till att hålla glukoshalten i blodet på en jämn nivå.  

Behandlingen har olika fokus: kost, motion, insulin och egenvård (Ericson & Ericson, 2012). 

När det gäller kosten vid DMT1 är det viktigt med regelbundna matvanor, tre huvudmål och 

några mellanmål fördelade över dagen. Kosten bör vara fiberrik och innehålla fleromättade 

fetter samt helst långsamma kolhydrater. En välbalanserad kost gör att insulinet blir mer 

effektivt och glukoshalten i blodet kan hålla sig på en normal nivå (ibid.). Fysisk aktivitet har 

flera positiva effekter för DMT1 patienter. Det stimulerar glukosupptaget i musklerna, ger 

bättre blodcirkulation och bättre syreupptagning. Den ökade glukosupptagningen i musklerna 

gör att insulindosen kan sänkas och extra kolhydrater kan tillföras via kosten. Utan bra 

planering och noggrann glukoskontroll inför fysisk aktivitet finns risk att drabbas av 

hypoglykemi. Rädslan för att utveckla hypoglykemi gör att många diabetiker avstår från 

kraftig fysisk aktivitet (ibid.). Vid DMT1 är insulin det livsavgörande hormonet som måste 

tillföras kroppen för att patienten ska överleva. Insulin finns både som basinsulin och 

måltidsinsulin. Basinsulin administreras ett till två gånger per dygn och ger en låg dos insulin 

under hela dygnet. Måltidsinsulin injiceras i samband med måltid när glukoshalten stiger och 

har en snabb kortverkande effekt (ibid.). Insulinbehandlingen grundar sig i stort egenansvar 
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för patienten att anpassa doseringen efter den aktuella glukoshalten i blodet. Insulin kan 

administreras på olika sätt. Det ges oftast subkutant i ett hudveck på buken eller på lårets 

yttersida. Med hjälp av engångssprutor eller insulinpennor injiceras insulinet. Insulinpennan 

är förfylld med ordinerat insulin och patienten behöver endast ställa in doseringen innan 

sticket. Insulinpumpen är en annan behandlingsform som blir allt vanligare både för barn och 

vuxna. Insulinet pumpas in subkutant via en kvarliggande kateter som sitter fast i huden. 

Insulinpumpen kan programmeras att ge bestämda doser men kan även administrera extra 

bolusdoser vid behov (Ludvigsson, Sjöblad, Örtqvist & Hanås, 2008). Framsteg har gjorts 

inom teknikvetenskap för att minska rädslan och smärtan vid stick. FGM-system (Flash 

Glucose Monitoring) har tagits fram där glukosmätning kan göras via en subkutan sensor 

fastsatt exempelvis på baksidan av överarmen. Blodsockervärden registreras av sensorn och 

med hjälp av en avläsare kan man se det aktuella glukosvärdet (Al Hayek, Robert & Al 

Dawish, 2017).  

Sjukvården 

Efter en DMT1-diagnos blir barnet tillsammans med sin familj inlagda på en barnmedicinsk 

klinik i två veckor. Redan första dagen på kliniken startar ett intensivt arbete med att 

undervisa familjen och det drabbade barnet om innebörden av att leva med DMT1. 

Utbildningen fokuserar främst på att lära barnet och föräldrarna om insulinbehandling, 

glukoskontroll, hygien, fysisk aktivitet, kostråd och förebyggande åtgärder mot allvarliga 

tillstånd (Dos Santos Pennafort, Newle Sousa Silva & Veraci Oliveira Queiroz, 2014). I 

Sverige är diabetesvårdens personal organiserade i team. Tillsammans med patienten ingår 

oftast en diabetesläkare och en diabetessjuksköterska i teamet. De tar hjälp av andra 

professioner som dietist, kurator och sjukgymnast med flera när behov finns. Teamet 

samordnar allas specifika kunskaper och tillsammans med patienten sätts tydliga mål för 

behandling och egenvård (Wikblad, 2012). Diabetesteamet har även kunskap om olika 

krisreaktioner som föräldrarna kan hamna i. Att se sitt barn svårt sjukt kan leda till mycket 

oro och stor ångest för föräldrarna (Viklund, 2012).  

Allmänsjuksköterskans roll 

Sjuksköterskeprofessionens främsta uppgift är att stödja och stärka det sjuka barnet och dess 

anhöriga att återfinna hälsa samt lindra det lidande som sjukdom innebär (Ekebergh, 2015). 

Ett aktivt lyssnande och öppet och följsamt vårdande ger allmänsjuksköterskan möjlighet att 

möta varje enskild individ och förstå dennes unika upplevelser och behov (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Genom samtal kan allmänsjuksköterskan få förståelse för familjens olika 

upplevelser och forma vården och informationen efter individernas behov. Det vårdande 

samtalet öppnar upp för reflektion. För barnet och föräldrarna innebär det en ökad 

självkännedom som kan leda till stärkta hälsoprocesser (Ekebergh & Dahlberg, 2015). 

Allmänsjuksköterskorna är den yrkeskategorin som arbetar närmast patienten och deras 

närstående. De har därför det övergripande ansvaret att samordna sjukvårdens olika insatser. 

När ett barn insjuknar i diabetes formas ett team av olika yrkeskategorier runt det drabbade 

barnet. Allmänsjuksköterskans uppgift blir att samordna arbetet för att möta barnets och 

familjens behov på bästa sätt (Berlin, 2013; Kirkevold & Stromsnes Ekern, 2003). Sjuka barn 

har stort behov av tydlig information inför provtagningar, undersökningar och behandlingar. 

Ett bra förberedande arbete av allmänsjuksköterskan skapar en känsla av trygghet och 

minskar oro för barnet och familjen (Enskär & Golsäter, 2014). 
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Barns utveckling 

Enligt socialtjänstlagen definieras barn som människor under 18 års ålder (Socialtjänstlagen 

[SoL], SFS 2012:776, 2§). Barn utvecklas i olika steg med olika behov för varje fas, de lär sig 

nya färdigheter och upptäcker sin egen identitet. Under processens gång är det föräldrarna 

som utgör den viktiga tryggheten (Enskär & Golsäter, 2014). När barnet är noll till två år 

utvecklas förmågan att samordna uppfattning, tankar och språk. Lärandet sker genom reflexer 

och sinnen. I tre till sex årsåldern kan barnet utarbeta saker själva, de använder fantasin som 

med hjälp av språket leder till ett större tänkande. De kan inte tänka om och inte heller tänka 

logiskt, men förmågan att förstå vad som är/kan vara en fara i deras omvärld finns. Vid sex 

till tolv år utvecklas mer flexibelt tänkande och relationer till och mellan människor. Barnet 

förstår problem och kan resonera. Under ungdomsåren 13-20 år kan de föreställa sig saker 

som inte är bekanta eller erfarits, hypotetiskt tänkande. Här sker sökandet efter en identitet 

och fokus är på sig själv (Hwang & Nilsson, 2011). Under barnets kognitiva utveckling sker 

en process i hur de kan hantera och förstå sjukdom och hälsa. I åldrarna mellan fem till tio år 

ökar förståelsen successivt och de börjar förstå innebörden av sjukdom, hälsa och döden. I 

samband med kunskapsutvecklingen kan barnet känna oro och fruktan inför sin sjukdom 

(Enskär & Golsäter, 2014).  

Barns upplevelse av att leva med DMT1 

Att vara barn eller ungdom och drabbas av sjukdom medför nästan alltid en stor 

livsomställning. Barn uppger att de upplever sig annorlunda och främmande. Sjukdomen 

leder även till begränsningar i det vardagliga och sociala livet (Enskär & Golsäter, 2014). 

Sjukdom gör ofta att barnets relation till föräldrarna stärks och behovet av närhet ökar (ibid.). 

Att som barn drabbas av DMT1 påverkar inte bara barnet kroppsligt utan även deras 

livskvalitet och psykiska måendet. Barn har själva beskrivit rädsla för att drabbas av 

hypoglykemi, vilket bidrar till stress och ångest hos barnet. Barn som lever med diabetes 

beskriver också bördan av att inte förstå sin sjukdom. För att barnet ska klara av att hantera 

sin diabetes behövs inte bara kunskap inom egenvården utan också kunskap om hur 

sjukdomen påverkar det dagliga livet. Egenvård och behandling av DMT1 innebär en svår 

balansgång vad gäller fysisk aktivitet, kost och ett stabilt blodsocker. Det är en av de saker 

som barn upplever svårast med sin sjukdom. Flera av barnen upplever att de var mycket 

beroende av sina föräldrars hjälp, speciellt vid administration och hantering av insulin. 

Smärta vid insulinadministrering och blodsockermätning tas också upp som en problematisk 

aspekt (Sparapani, Jacob & Castanheira Nascimento, 2015). Insulinpumpen är ett hjälpmedel 

vid insulinadministreringen som ger en lättare vardag och ökad livskvalitet. Den tillåter 

barnet att leva ett mer normalt liv utan ständiga smärtsamma injektioner (Ericson & Ericson, 

2012; Shulman, Miller, Daneman & Guttman, 2016). Att som barn med en sjukdom ha sina 

föräldrar nära ger inte bara stöd utan också en trygghet. Föräldrarnas närhet och stöd är en 

viktig del för att barnet i takt med sin utveckling ska få förmågan till självständighet, en 

självständighet som bidrar till trygghet i sjukdomen och dess innebörd (Enskär & Golsäter, 

2014). Att börja i barngrupp eller skola är en stor utmaning för många barn med DMT1. 

Stödet och tryggheten hos föräldrarna ska övertas av personal i de olika verksamheterna. Det 

är barnomsorgens och skolans ansvar att tillsammans med hälso- och sjukvården göra en 

bedömning och upprätta en plan för varje enskilt barns hjälpbehov i sin egenvård (Skolverket, 

2014). Enligt Sparapani, Liberatore, Damiao, Oliveira Dantes, Camargo & Nascimento 

(2017) har flera barn erfarenhet av att personal och klasskompisar inte får tydlig eller 

tillräcklig information om DMT1. Bristande kunskap kan leda till både fysisk och psykisk 

ohälsa för barnen.  
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Föräldrars upplevelse av att ha ett barn med kronisk sjukdom 

I takt med att dagens medicinska vård förbättras leder det till en högre överlevnad bland 

drabbade av flera tidigare dödliga sjukdomar det innefattar även pediatriska sjukdomar. Att 

vara förälder till ett barn som drabbats av en kronisk sjukdom är väldigt påfrestande. Deras 

liv ser annorlunda ut både i vardagen och på grund av de motgångar de möter i samband med 

barnets sjukdom. Att ta hand om ett sjukt barn kräver mycket tid av föräldrarna. Tiden går till 

medicinska måsten såväl som sjukbesök. Det gör att det kan uppstå svårigheter för 

föräldrarna att få tiden att räcka till annat såsom arbete och det sociala livet i sig (Oers, 

Haverman, Lipberg, Dijk-Lokkart, Maurice-Stam & Grootenhuis, 2014). Ytterligare en 

aspekt i livet som hamnar i skymundan är föräldrarnas upplevelse av livskvalitet. Riskerna är 

högre att en förälder till ett barn med DMT1 drabbas av psykosociala problem som 

exempelvis ångest, stress och depression. Föräldrar som inte fick det stöd utifrån som de 

behövde och som även hade en lägre utbildningsnivå drabbades i högre utsträckning av 

problemen. Det har även visat sig att de föräldrar som har ett barn med en kronisk sjukdom 

som DMT1 ofta upplever en lägre känsla av att höra samman med sin omgivning än de 

föräldrar som har ett barn utan en kronisk sjukdom (Oers, Haverman, Lipberg, Dijk-Lokkart, 

Maurice-Stam & Grootenhuis, 2014; Viklund, 2012). Att som förälder hantera sjukdomen 

och lära sig leva med den ställer stora krav. Genom att lyssna till och ge föräldrarna stöd, 

utbildning och delaktighet kring barnets diagnos bidrar vården till att stärka föräldrarna i 

rollen som vårdare av sitt barn (Panicker, 2014).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 
I denna studie har vårdvetenskapen valts som teoretisk referensram. Vårdvetenskapen 

omfattar kunskapen om hur lidandet, hälsan och vårdandet kan förstås i relation till patienten 

och närstående. Utmärkande för vårdvetenskapens perspektiv är att utgå från en helhetssyn på 

hela patienten och dennes sammanhang. Det innebär att detta perspektiv förutom patienten 

innefattar närstående (Dahlberg & Segesten, 2010; Ekebergh, 2015). De närståendes känsla 

av sammanhang, delaktighet och att bli sedd är viktigt att ta hänsyn till vid vårdandet av barn. 

Än mer viktigt är att inte glömma att föräldrar till sjuka barn har stort behov av stöd och 

omtanke (Dahlberg & Segesten, 2010). Föräldrar som har ett barn med DMT1 uttrycker en 

mindre känsla av sammanhang än hos föräldrar som inte har ett kroniskt sjukt barn (Viklund, 

2012). Studiens referensram har valts därför att inriktningen var på föräldrarna som 

närstående till patienten. Begreppen som följer har valts på grund av sin relevans för ämnet 

samt deras centrala plats inom vårdvetenskapen.  

Livsvärlden 

Livsvärldsperspektivet har en fundamental betydelse i vårdvetenskapen. Livsvärlden kan 

beskrivas som en värld som är unik och personlig för varje individ. Genom den egna 

livsvärlden förstår vi oss själva och världen utanför. Livsvärlden består av olika sammanhang 

som ger individen mening. Även om personen i fråga inte alltid reflekterar över sin livsvärld 

så är den alltid närvarande. Den inre och yttre livsvärlden är sammanlänkade och det som 

upplevs i de båda benämns fenomen som kan vara materiella såväl som icke-materiella. Inom 

vårdvetenskapen är det främst icke-materiella fenomen, exempelvis hälsa, som undersöks. 

Kunskapen kring dessa fenomen införskaffas genom att ta del av människors upplevelser 

(Asp & Fagerberg, 2015). När man i vården arbetar utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär 

det att se personen i sin helhet, vilket inte bara innefattar personen själv utan även de 

närstående (Dahlberg & Segesten, 2010). När ett barn drabbas av sjukdom, som exempelvis 
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DMT1, är det av stor betydelse att föräldrar får möjlighet att uttrycka sina upplevelser av 

barnets sjukdom. Det för att få en bättre förståelse för varandras livsvärldar inom familjen 

(Björk, Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström, 2012).  

Delaktighet 

Att vara delaktig i vårdens kontext innebär att ha ett inflytande över sin vård och att ha 

självbestämmande. Den enskilda individen är också den som har mest kunskap kring hur 

hälsa och ohälsa erfars för just denne. Denna kunskap tillsammans med kunskapen som 

vården besitter ska tas i beaktande i vårdandet för att uppnå delaktighet (Dahlberg & 

Segesten, 2010). När det gäller barn som vårdas har föräldrarna både rättighet och skyldighet 

att vara delaktiga och ta beslut i vården av barnet och se till att omvårdnaden uppfyller kraven 

för god vård (ibid.). När ett barn drabbas av DMT1 påverkas hela familjen. För föräldrarna är 

det viktigt att vara delaktig i barnets vård för att få förståelse för sjukdomen och vad den 

kommer att betyda för barnets framtid. Delaktigheten har även betydelse för att kunna göra 

avgörande val och bli säker i sin roll kring barnets vård, men även för att ge trygghet och vara 

barnets förmedlare (Arman, 2015; Enskär & Golsäter, 2014; Tiberg & Wennick, 2010).  

Familjefokuserad omvårdnad 

En familj kan definieras på flera olika sätt. Den kan utgå från känslomässiga band och 

behöver inte bestå av släktskap. Familjen bestämmer vilka som ingår i konstellationen eller 

inte. (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012; Årestedt, 2017). Varje individ i en familj lever 

efter sina egna kärnföreställningar som innefattar perspektivet på livet. När en familjemedlem 

drabbas av sjukdom är det varje enskild persons kärnföreställningar som avgör synen på 

sjukdom. Kärnföreställningarna kan vara hindrande eller underlättande och avgör hur 

familjen hanterar sjukdom. För att förstå familjemedlemmarnas olika syn på sjukdom så 

måste vården utgå från individens kärnföreställningar (Wright, Watson & Bell, 2002). 

Familjen kan vara en källa för bättre hälsa och välbefinnande. Idag har familjen en större 

betydelse i vården, de kan bidra med hälsa till patienten men bär samtidigt en tung vårdbörda. 

Att inte bara ha patienten i fokus utan också familjen är att undvika att någon av parterna 

hamnar i skymundan. Att se familjen och patienten som en enhet kan bidra till ökad hälsa hos 

de båda (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). När barn drabbas av en kronisk sjukdom som 

DMT1 drabbas hela familjen och livet förändras för alla. Sjukdomen för med sig olika 

begränsningar i livet och barnet som insjuknar blir mer beroende av hjälp från både 

föräldrarna och sjukvården. Familjefokuserad omvårdnad betyder att det är familjens 

upplevelse av hälsa och ohälsa i relation till individen som vården bygger på. Att som vårdare 

utöva familjefokuserat vårdande innebär att se varje familj som den enda i sitt slag och möta 

dem utifrån deras egna behov (Gustafson & Hagberg, 2012).  Att ge familjefokuserad 

omvårdnad större utrymme och bemöta familjen som helhet där alla familjemedlemmar får 

delta i vårdandet i vardagen kan ge ökad hälsa hos barnet och föräldrarna. Den hjälp och det 

stöd som barnet får kommer att göra det lättare att leva med sjukdomen (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2012; Björk, Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström, 2012). 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Diabetes Mellitus typ 1 har blivit en av vår tids stora barnsjukdomar. Bara i Sverige insjuknar 

700 barn årligen och siffran stiger för varje år. När Diabetes Mellitus typ 1 drabbar ett barn är 

det inte bara barnets liv som förändras utan hela familjen påverkas. Föräldrarna har ansvar för 

att lära sig barnets behandling och egenvård. Barnets egen förmåga till förståelse för 
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sjukdomen varierar med åldern och därför kan föräldrarnas kunskaper om kostplanering, 

insulinadministrering och hypoglykemi vara livsavgörande. Författarna vill öka förståelsen 

för föräldrarnas perspektiv av livet med DMT1 och samtidigt ge allmänsjuksköterskan bättre 

möjligheter att stödja och vägleda föräldrarna i vårdandet av sitt barn. En kvalitativ 

litteraturstudie har därför utformats för att lyfta fram och sammanställa aktuell kunskap om 

föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som har DMT1. 

 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som har 

Diabetes Mellitus typ 1. 

METOD 

Design 

Designen som valdes till examensarbetet var en kvalitativ litteraturstudie med en induktiv 

ansats. En litteraturstudie innebär ett systematisk arbetssätt, där arbetet görs i tydliga steg och 

där forskaren strävar efter att granska och redovisa aktuell forskning i valt ämne (Kristensson, 

2014). De valda artiklarna analyserades utifrån en manifest innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). Den kvalitativa manifesta innehållsanalysen lägger fokus på en 

textnära bearbetning som tydligt beskriver resultatet i valda artiklar i form av olika 

kategorier. Den kvalitativa designen används frekvent i vårdvetenskaplig forskning och är 

lämplig när människors olika upplevelser ska beskrivas (Lundman Hallström & Graneheim, 

2017).  

Datainsamling 

Litteratursökning 

Artikelsökningarna genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Dessa två databaser har 

ett stort utbud av artiklar i ämnet omvårdnad och hälsa (Polit & Beck, 2016). Utifrån syftet 

togs relevanta sökord fram som sedan testades i databaserna. Inför sökningen i PubMed och 

Cinahl användes headings och mesh-termer, vilket är databasernas sätt att genom ämnesord 

kategorisera artiklarnas innehåll. Till PubMed användes svenska mesh webbplats för att hitta 

rätt mesh-termer för de valda sökorden. Mesh-termerna som slutligen användes var Diabetes 

Mellitus type 1, adaptation/psychological och parents/psychological. I PubMed gjordes även 

en fritextsökning för att täcka in nya artiklar som ännu inte tilldelats mesh-termer. Vid 

fritextsökningen användes Diabetes Mellitus type 1 eller Diabetes type 1 eller type 1 Diabetes 

och parents experiences. Begränsningar som användes vid båda sökningarna i PubMed var att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska och inte vara äldre än åtta år. I 

sökningen på Cinahl användes begreppen Diabetes Mellitus Typ 1, parents och experience. 

Begreppen testades i Cinahl headings för att få fram lämpliga ämnesord. Följande headings 

framkom, Diabetes Mellitus Type 1 och parental attitudes. Det gjordes två sökningar i Cinahl, 

den ena gjordes på headings Diabetes Mellitus type 1 och parental attitudes. I den andra 

sökningen användes Diabetes Mellitus type 1 i kombination med en fritextsökning, Diabetes 

Mellitus type 1 och parents experience. Begränsningar som användes vid sökningarna var att 

artiklarna skulle vara peer-review, inte äldre än åtta år och vara skrivna på svenska eller 

engelska.  
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Tabell 1. Översikt litteratursökningar 

 

Urval 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var artiklar som inte var äldre än åtta år, de var kvalitativa 

originalartiklar och granskade genom peer-review. Artiklar som beskrev föräldrars 

upplevelser av att leva med barn med DMT1, följde IMRAD-struktur samt var skrivna på 

svenska eller engelska. Barnen till föräldrarna i artiklarna var mellan 0-18 år gamla. Alla 

artiklar skulle vara godkända av en etisk kommitté eller föra ett etiskt resonemang. 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar som var äldre än åtta år eller hade en 

kvantitativ ansats. Artiklar vars resultat inte beskrev föräldrars upplevelser av att leva med ett 

barn med DMT1, inte hade en IMRAD-struktur eller var skrivna på andra språk än engelska 

och svenska exkluderas från studien. Barnen till föräldrarna i artiklarna var äldre än 18 år. 

Artiklar utan ett etiskt godkännande av en etisk kommitté eller inte förde ett etiskt 

resonemang uteslöts från studien. 

Urvalsprocessen 

Artikelsökningarna som gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed resulterade i sammanlagt 

120 artiklar, 48 artiklar från Pubmed och 72 artiklar från Cinahl. Rubrik och abstrakt lästes på 

alla artiklar i sökningarna. Läsningen av rubrik och abstrakt resulterade i att 95 stycken 

artiklar exkluderades. 39 stycken av dessa var av kvantitativ metod, i tio artiklar var barnen i 

studien över 18 år, sex stycken var köp/fjärrlån, 21 artiklar svarade ej på syftet med 

föreliggande studie, sex uppfyllde ej kraven för en vetenskaplig artikel och fyra var review 

artiklar samt fem var mixade studier. Av artiklarna som exkluderades var det även fyra som 

valdes bort på grund av att de återkom i två olika sökningar. Återstående artiklar som lästes i 

fulltext var 25 stycken. De 25 artiklarna lästes i fulltext av båda författarna och deras relevans 

Databas och 

sökdatum 
  

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

Cinahl 

Sökning 1 

(180402) 

(MH "Diabetes Mellitus, Type 1+") AND (MH 

"Parental Attitudes+") 

Peer-review, år 2010, språk 

Engelska och Svenska 

43 *8 

**3 

Sökning 2 

(180402) 

(MH "Diabetes Mellitus, Type 1+") AND parents 

experience (fritext) 

Peer-review, år 2010, språk 

Engelska och Svenska 

29 *7 

**2 

PubMed 

 

Sökning 1 

(180402) 

(("Diabetes Mellitus, Type 1"[Mesh:NoExp]) AND 

"Adaptation, Psychological"[Mesh]) AND 

"Parents/psychology"[Mesh] 

År 2010, språk engelska 36 *7 

**1 

Sökning 2 

(180402) 

Fritext ("diabetes mellitus type 1" OR "type 1 

diabetes" OR " diabetes type 1") AND "Parents 

experiences") 

År 2010, språk engelska 12  *5 

**5 

  *valda artiklar, efter att läst titel och abstrakt på alla artiklar 

i sökningen. 

**Valda artiklar till resultat efter 

att läst artikel i full text 
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diskuterades och jämfördes för att möjliggöra urvalet av vilka artiklar som skulle ingå i 

studiens resultat. Av de 25 återstående artiklarna valdes 14 artiklar bort för att de inte 

motsvarade inklusionskriterierna som nämns ovan. Exempelvis beskrev föräldrarna i en 

artikel barnens upplevelser av att leva med DMT1 och inte sina egna upplevelser. Slutligen 

återstod elva artiklar som kom att ingå i studien. De elva artiklarna kvalitetsgranskades sedan 

efter SBU:s  mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod (SBU, 2014). En 

översikt av de elva utvalda vetenskapliga artiklarna finns i bilaga 1 och i bilaga 2 finns SBU:s 

kvalitetsgranskningsmall.  

Analys 

Analysen av de valda artiklarna gjordes utifrån Graneheim och Lundman (2004) beskrivning 

av kvalitativ innehållsanalys. Författarna till denna studie började analysprocessen med att 

skriva ut de elva utvalda artiklarna i pappersform. Varje artikel numrerades för att 

textinnehållet lättare skulle kunna hållas isär. Artiklarna lästes separat av båda författarna ett 

flertal gånger för att få en övergripande bild av innehållet och för att minska feltolkning av 

texten. Varje författare valde ut meningsbärande enheterna från artiklarna som svarade mot 

studiens syfte. De meningsbärande enheterna översattes därefter till svenska för att få en 

bättre förståelse för innebörden. De meningsbärande enheternas betydelse diskuterades 

mellan författarna och de som motsvarade studiens syfte valdes ut till nästa steg i analysen. 

Kondenseringen av de meningsbärande enheterna utfördes gemensamt av båda författarna 

med målet att minska ner textmassan för varje meningsbärande enhet men ändå behålla det 

mest kärnfulla i innehållet. På varje kondenserad meningsenhet sattes en kod. Koderna sattes 

för att underlätta uppdelningen av de kondenserade meningsenheternas innehåll. De koder 

som beskrev liknande delar av syftet bildade en underkategori. De sju framarbetade 

underkategorierna sammanställdes och bildade tre övergripande kategorier: tiden efter 

diagnosen, förändring i dagliga livet och oro för framtiden. 

 

Tabell 2. Exempel innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Föräldrar beskrev att 

de känner sig 

överväldigade av 

ansvaret som ligger 

framför dem. 
 

Överväldigades av 

ansvaret som ligger 

framför dem. 

Överväldigas 

av ansvaret. 

Känslomässiga 

reaktioner 

Tiden efter 

diagnosen 

     

Föräldrarna blev 

mer beroende av 

varandra för att 

hantera förändringar 

i det dagliga livet. 
 
 

Beroende av 

varandra för att 

hantera 

förändringarna. 

Beroende av 

samarbete. 

Förändrade 

relationer 

Förändringar i 

dagliga livet 
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Forskningsetiska aspekter 

Svensk lagstiftning uttrycker att all forskning ska bedrivas med respekt för det mänskliga 

värdet och även beakta de mänskliga rättigheterna, hälsa och integritet (Lag om etikprövning 

av forskning som avser människor, SFS 2003:460 7-10§). Helsingforsdeklarationen (2013) 

beskrev bland annat fyra huvudkrav som bör beaktas: samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Författarna valde att endast inkludera artiklar i 

resultatet där ett etiskt ställningstagande gjorts. Alla artiklarna var granskade och godkända 

av en etisk kommitté. Författarna till studien har tagit ställning mot oredlighet och strävat 

efter hederlighet och ärlighet i det vetenskapliga arbetet. Författarna strävade även efter att på 

ett noggrant och objektivt sätt återge resultatet för att minska risken för plagiat eller 

fabrikation (Henricson, 2012).   

Förförståelse 

Förförståelse innebär att författare redan innan en studie påbörjats besitter viss kunskap kring 

valt ämne. Förförståelsen innefattar inte bara det som vi lärt oss kunskapsmässigt, utan täcker 

även in våra erfarenheter och värderingar i livet. Dessa olika delar som påverkar en individs 

förförståelse kommer att ha en inverkan på det som personen i fråga har valt att studera. Att 

som författare till en studie vara medveten om sin egen förförståelse och reflektera kring den 

under arbetets gång är av stor vikt för att stärka tillförlitlighet i en studie (Priebe & 

Landström, 2012). Författarna till denna litteraturstudie har inga egna erfarenheter av att leva 

med ett barn med DMT1, de har däremot kunskap i hur det är att behandla och vårda 

patienter som lider av diabetes.  

RESULTAT 
 

Resultatet i denna litteraturstudie grundade sig på elva kvalitativa artiklar som presenterades 

med tre huvudkategorier och sju tillhörande underkategorier. Alla kategorier syftade till att 

beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som har DMT1.  

 

Tabell 3. Översikt av underkategorier och huvudkategorier. 

Underkategorier 

 

Huvudkategorier 

Känslomässiga reaktioner 

Upplevelse av vården 

Hantering av behandling och hypoglykemi 

 

Tiden efter diagnosen 

Begränsningar av vardagsrutiner 

Förändrade relationer 

 

Förändring i dagliga livet 

Att våga släppa taget 

Rädsla för komplikationer 

Oro för framtiden 

 Figur 2. Resultatövers 
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Tiden efter diagnosen 

I flera av artiklarna beskrev föräldrarna upplevelsen i samband med att barnet diagnostiseras 

med DMT1. Det är en tid med känslomässiga reaktioner både över diagnosen i sig men även 

kring vården och behandlingen. 

Känslomässiga reaktioner 

När ett barn diagnostiserades med DMT1 upplevde föräldrarna många olika känslor. Att få 

diagnosen bekräftad påverkade hela deras liv. Föräldrar beskrev upplevelser av chock och en 

känsla av att bli överväldigad i samband med diagnosen. ”The entire situation was turbulent 

and almost unreal, as if it wasn’t really happening to them- like a bad dream” (Forsner, 

Berggren, Masaba, Ekbladh & Olinder, 2014, s.8). Många av föräldrarna upplevde 

skuldkänslor över att barnet drabbats av DMT1. Speciellt mödrar gav sig själva skulden för 

att ha påverkat barnets hälsa genom dåliga levnadsvanor. Flera föräldrar beskrev också en 

känsla av skuld över att inte ha förstått de tidiga tecknen på barnets sjukdom (Smaldone & 

Ritholz, 2011; Spencer, Cooper & Milton, 2012; Forsner et al. 2014; Khandan, Abazari, 

Tirgari & Cheraghi, 2017). När barnet precis diagnostiserats vårdades de tillsammans med 

föräldrarna på sjukhus för att lära sig att hantera diabetes. Att förstå innebörden av diabetes, 

ta in information och att lära sig den praktiska hanteringen gjorde att många föräldrar kände 

sig upprörda och stressade. Att sedan gå ifrån att få professionell hjälp till att sköta 

hanteringen självständigt i det egna hemmet ledde till fler negativa känslor för föräldrarna. 

Många tvivlade på sin egen förmåga att klara av hanteringen och kände rädsla för att inte 

kunna anpassa sig till sjukdomen, vilket i sin tur bidrog till ökad oro hos föräldrarna 

(Boogerd, Maas-van Schaaijk, Noordam, Marks & Verhaak, 2015; Rankin, Harden, Noyes, 

Waugh, Barnard & Lawton, 2014; Smaldone & Ritholz, 2011). 

Upplevelse av vården 

Flera föräldrar upplevde en stor känslomässig påverkan när diagnosen ställts. Föräldrarna 

uttryckte att de hade behövt ett bättre stöd av vården i samband med barnets insjuknande. 

Många av föräldrarna upplevde att informationen som gavs om sjukdomen var för avancerad, 

svårbegriplig och otillräcklig. Lämpligt hade varit om vården från början erbjudit föräldrarna 

stöd för att lättare uppfatta informationen (Rankin et al., 2014; Khandan et al., 2017). Många 

av föräldrarna upplevde heller inte att vården förberett dem tillräckligt för hur det skulle vara 

att leva ett liv med barnets DMT1-diagnos. Föräldrarna ville bli mer förvarnade för DMT1:s 

sannolika påverkan på deras liv (Rankin et al., 2014; Khandan et al., 2017). “when it was first 

diagnosed...you don't want to just hear about the medical side, you want to hear more, you 

want to see how this is really going to impact your life.” (Rankin et al., 2014, s. 585). 

Möjligheten att kunna nå barnets diabetesteam över telefon var något föräldrarna 

uppskattade. Teamets tillgänglighet uppgavs vara speciellt viktigt i samband med 

hemkomsten. Det var ett enkelt sätt att få råd och hjälp med hanteringen i hemmet. Trots att 

många var positiva över att detta alternativ fanns, var det ändå flera som hade föredragit om 

vårdarna i teamet själva tog kontakt med föräldrarna. Hembesök var ett förslag som flera 

föräldrar tog upp. De menade att det hade varit ett bra sätt för vårdarna att se hur familjen 

klarade av det nya livet med DMT1 och kunnat avgöra om mer stöd behövdes (Rankin et al., 

2014; Smaldone & Titholz, 2011). Flera mödrar fann stöd i att medverka i stödgrupper. Flera 

mödrar beskrev att i stödgrupperna kunde de tala öppet om livet med DMT1 och får råd från 

andra föräldrar i liknande situationer. Det gjorde att de upplevde sig mindre ensamma och 

isolerade. Många beskrev att stödgrupperna var ett bra komplement till de råd och den 

information som sjukvården erbjöd. Fäderna beskrev motsatta upplevelser av stödgrupper. De 

upplevde att de hade svårighet att höra andra föräldrars berättelser om livet med DMT1 och 

det skapade mer stress för dem (Boogerd et al., 2015; Smaldone & Titholz, 2011). 
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Hantering av behandling och hypoglykemi 

Vid debuten av diabetes är det mycket information att ta in, främst kring den praktiska 

behandlingen av injektioner och glukoskontroller men även information av icke-medicinsk 

karaktär. Hanteringen av DMT1 togs upp som en stor svårighet av flera föräldrar. De beskrev 

särskilt oron för att hitta sitt barn medvetandesänkt eller livlöst till följd av hypoglykemi. 

Rädsla för hypoglykemi var stor särskilt under natten. Det bidrog till att föräldrarna upplevde 

behov av nattlig övervakning med störd eller utebliven sömn som påföljd. Oron över 

hypoglykemirisken var också speciellt stor hos föräldrarna till de mindre barnen eftersom de 

saknade förmågan att påvisa ett sjunkande blodsocker (Lawton et al., 2014; Rankin et al., 

2014). Förutom nattetid uppstod svårigheter att kontrollera blodsockernivån även under 

dagen när barnet var mer aktivt. Föräldrar upplevde det svårt att planera 

insulinadministrationen då de aldrig kunde förutspå den dagliga mängden aktivitet och 

energiförbrukning (Lawton et al., 2014). Fruktan att inte upptäcka hypoglykemi i tid bidrog 

till att föräldrarna utförde onödigt många glukoskontroller för att känna kontroll (Lawton et 

al., 2014). En ytterligare viktig del av icke-medicinska vården är kosthållningen. Olika 

strategier som att exempelvis undvika vissa ingredienser användes av föräldrar för att lyckas 

med ett stabilt blodsocker och få en känsla över mängden insulin i förhållande till mängden 

mat (Lawton et al., 2014; Sparud-Lundin, Hallström & Erlandsson, 2013). Ett annat problem 

kring hanteringen som flera föräldrar beskriver var svårigheterna att få sitt barn att förstå 

skälet till dagliga injektioner och kontroller. Många beskrev hur de flera gånger var tvungna 

att utföra hanteringen under tvång när barnet vägrade “I would have to literally pin him 

down; I would have his legs between my knees to, to be able to do it” (Rankin et al., 2014 s. 

585). Förutom barnets vägran kämpade föräldrarna med egna starka känslor mot att ge 

injektioner, de ville inte vara orsaken till barnets smärta. Att behöva ge flera injektioner per 

dag var stressande och besvärande både för föräldrar och barn (Rankin et al., 2014; Rankin, 

Harden, Noyes, Waugh, Barnard & Lawton, 2015). Fördelen med behandlingen av DMT1 är 

att det finns andra sätt att administrera insulin än genom dagliga injektioner. Användningen 

av insulinpump beskrevs av många föräldrar som en befrielse. De behövde inte längre tvinga 

sina barn till smärtsamma injektioner flera gånger varje dag och vardagen underlättades. 

Föräldrarna upplevde att insulinpumpen gav en större förmåga till anpassning. Att hålla 

blodsockret på en mer stabil nivå var också lättare med hjälp av pumpen vilket ökade känslan 

av kontroll (Rankin et al., 2015). 

  

Förändringar i dagliga livet 

Ett liv med DMT1 betyder förändring för hela familjen. Föräldrar till barn med DMT1 

beskrev en kamp med att få vardagen att fungera likväl som relationer och det sociala livet. 

Begränsningar av vardagsrutiner 

När barnet drabbades av DMT1 upplevde föräldrarna att hela livet förändrades. Flera av dem 

upplevde att det vardagliga livet påverkades stort av diagnosen och behandlingen (Boogerd et 

al., 2015). Den nya vardagen upplevdes olika av mödrar och fäder. Många mödrar beskrev 

hur de gick tillbaka till den krävande rollen att ständigt behöva vara närvarande och 

tillgänglig för barnet. De upplevde vardagen efter DMT1-diagnosen fylld mer med ansvar 

och planering (Sparud-Lundin et al., 2013). Fäder upplevde inte det ansvaret över DMT1 som 

den största begränsningen av vardagen. För dem var det största hindret att inte kunna vara 

flexibel (Sparud-Lundin et al., 2013). Många av föräldrarna beskrev hur de ständigt måste 

vara uppmärksamma och reflektera över händelser kring barnets sjukdom för att hitta nya 

rutiner i vardagen att anpassa till livet med DMT1 (Sparud-Lundin et al., 2013). Att acceptera 
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och rätta sig efter tillvaron med DMT1 innebar att rätta sig efter barnets behov. Några 

föräldrar beskrev att det inte gick att undkomma begränsningar, de fick finna sig i att det inte 

längre gick att exempelvis spontant åka till stranden (Forsner et al., 2014). Khandan et al. 

(2018) beskrev i sin artikel att flera mödrar tvingades till heltidsjobb utanför hemmet för att 

kunna ha råd med medicin och sjukvård till sitt barn. Kostnaden för diabetesbehandlingen 

blev en tung börda och påverkade övriga familjens möjligheter till utveckling. Att sköta 

DMT1 beskrevs som ett ”dygnet runt-jobb” med en ständig planering. Allt som kretsade 

kring barnet ex. måltider, aktiviteter, skola, sömn etc. måste anpassas efter behandlingen. 

Begränsningen av att i vardagen alltid behöva förbereda, leva livet efter strikta rutiner och 

utan spontanitet, upplevde flera av föräldrarna som att återgå till småbarnstiden (Lindström, 

Åman, Lindahl Norberg, Forssberg & Anderzén-Carlsson, 2017; Sparud-Lundin et al., 2013). 

Forsner et al. (2014) beskrev föräldrarna att efter hand implementeras de nya 

vardagsrutinerna och DMT1 blev en del av det normala livet. 

Förändrade relationer 

Många föräldrar upplevde att familjens sociala liv minskade efter barnets diagnos och att en 

känsla av ensamhet och övergivenhet infann sig. Många vänner och släktingar hade 

begränsad kunskap om hanteringen av diabetes och föräldrarna kände att de inte kunde lita på 

att de vårdade barnet på ett korrekt sätt. Flera av de anhöriga till familjen hade uppfattningen 

att barnet endast behövde sina injektioner, sedan kunde de leva ett normalt liv (Lindström et 

al., 2017). 

Honestly, this is the way that stupid idiots can think… if we are at a party and someone says 

‘just take a little bit of this or take some fruit or some sweets’, I then say, ‘It won't happen, 

please stop it’ … [someone says] ‘Well, but he can take a bit more, it does not matter. 
(Lindström et al., 2017, s. 153). 

Flera föräldrar upplevde även att släktingar och vänner kände en rädsla över att sitta barnvakt 

till barnet. De var osäkra på hur de skulle hantera oförutsägbara situationer som kunde 

uppkomma. Deras rädsla gjorde att föräldrarna blev isolerade och hade liten möjlighet till 

egen tid. Vissa föräldrar beskrev motsatsen, att de haft ovärderlig hjälp av främst mor och 

farföräldrarna som har ställt upp med att passa syskon och hjälp till med andra vardagliga 

bekymmer (Smaldone & Ritholz, 2011; Khandan et al., 2017; Boogerd et al., 2015; Forsner 

et al., 2014). Flera föräldrar belyste vikten av att dela ansvaret för barnets diabeteshantering. 

Många föräldrar utvecklade ett bra teamarbete som gjorde det lättare att anpassa vardagen 

och ansvaret de fick kändes mindre tungt att bära. Andra föräldrar beskrev att de inte lyckats 

skapa ett bra samarbete. De hade olika åsikter om hur diabeteshanteringen skulle utföras och 

det skapade en sämre relation dem emellan (Smaldone & Ritholz, 2011). 

 

Oro för framtiden 

I de flesta artiklar beskrev föräldrarna svårigheter med att släppa taget över barnets vardag 

och barnets diabeteshantering. Vid förlust av kontroll kunde föräldrarna uppleva känslor som 

panik och ångest. Till stor del bygger föräldrarnas behov av kontroll på en oro att barnet 

skulle drabbas av lågt blodsocker och i förlängningen utveckla allvarliga diabetes- 

komplikationer som skulle påverka barnets framtida liv. 

Att våga släppa taget 

Inskolningen till förskola och skolverksamhet blev ofta den första stora separationen från 

barnet för föräldrarna. Flera föräldrar beskrev stor oro över skolpersonalens oförmåga att 
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hantera DMT1 och hade svårt att anförtro sitt barn i deras händer (Smaldone & Ritholz, 

2011).  Flera föräldrar upplevde en ständig kamp mot skolsystemet och för barnets rättigheter 

i skolan (Dashiff, Riley, Abdullatif & Moreland, 2011). En moder berättade om en situation 

med en skolsköterska där sköterskan önskade ett skriftligt dokument över 

diabeteshanteringen för deras barn. Modern ansåg begäran omöjlig eftersom man inte i 

förväg vet hur blodsockret kommer ligga och hur mycket insulin barnet kräver (Smaldone & 

Ritholz, 2011). En förälder beskrev DMT1:s individualitet så här: “I call it (diabetes) the 

snowflake disease, because not only is it different in every child, it's different every single day 

minute by minute” (Smaldone & Ritholz, 2011, s. 6). Många föräldrar gjorde sig ständigt 

tillgängliga under skoldagen för att snabbt kunna bistå personalen vid problem med 

hanteringen. Flera mödrar hade en stor rädsla för att barnet skulle drabbas av lågt blodsocker 

när de var hemifrån och hade därför svårt att släppa taget och kontrollen till någon annan 

(Forsner et al., 2014). När barnen blev äldre och kommit in i tonåren bör ansvaret för 

glukoskontroll och insulinadministrering sakta övergå till barnet. Föräldrar upplevde denna 

tid som mycket svår och känslomässig. Flertalet föräldrar tog upp den ungdomliga revolten 

som ett stort problem, där deras tonåring vägrade kontrollera sitt blodsocker framför sina 

vänner och hittade därför många olika sätt att komma undan sin kontroll och medicinering 

(Dashiff et al., 2011). Föräldrarna beskrev en ständig oro när barnet är hemifrån och själva 

ska ta ansvar för sin diabeteshantering. Del av oron låg i att barnets vänner och andra vuxna 

inte förstår allvaret i barnets sjukdom (Dashiff et al., 2011; Smaldone & Ritholz, 2011). 

“When my child is not next to me, I feel stressed; I am afraid that something bad might 

happen to my child and nobody would be able to do anything” (Khandan et al., 2018, s. 81). 

Oron över tonåringens diabeteshantering gjorde att vissa föräldrar övervakade och tjatade på 

sina barn. Det kunde resultera i konflikter och att relationen mellan tonåringen och 

föräldrarna försämrades. Andra föräldrar upplevde att deras tonåringar blev mer och mer 

självständiga och ansvarstagande. Det gav föräldrarna en känsla av lättnad och minskad oro 

(Dashiff et al., 2011). 

Rädsla för komplikationer 

I flertalet av artiklarna upplevde föräldrarna en känsla av rädsla för barnets framtida hälsa och 

en sorg över att barnet tvingas leva med DMT1 för resten av livet. De beskrev även en stor 

oro över de många diabeteskomplikationer barnet kunde drabbas av framöver (Lindström et 

al., 2017). “I am always thinking about his future. I wonder what will happen to his body. 

Can he be successful in his life? I do not know; the future is unclear” (Khandan et al., 2018, 

s. 82). När barnet närmade sig vuxen ålder började flertalet föräldrar fundera över om de 

förberett sitt barn tillräckligt och om man själv varit ett tillräckligt bra föredöme i 

diabeteshanteringen. Föräldrarna uttryckte oro och tvivel över tonåringens förmåga att bli 

självständig i sin egenvård och klara av att flytta hemifrån. Tankar uppkom också om en 

framtida partner och huruvida den skulle klara av ansvaret att leva med DMT1 (Khandan et 

al., 2018; Dashiff et al., 2011). 

Probably continually following up behind him, even though he’s 18. I can’t seem to back off 

and assume that [he] is doing all the right things. The consequences of him not doing all the 

right things are so severe that I can’t seem to stop myself from constantly checking up on him 

and making sure he really did do what he said he did. (Dashiff et al., 2011, s. 307). 
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DISKUSSION 

 
Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer belysa tre huvudområden från studiens resultat som författarna 

anser vara de centrala fynden i studien. Det första området handlar om föräldrars 

känslomässiga reaktioner på diagnosen och förändringen av det dagliga livet. Det andra 

området beskriver bristen på stöd från sjukvården, skolan och det sociala nätverket och sist 

diskuteras föräldrarnas syn på framtiden och tankar om diabeteskomplikationer.   

Föräldrarna upplever många starka känslor i samband med att diagnosen fastställts. Känslor 

som beskrivs av föräldrarna är bland annat en känsla av överväldigande, chock och oro. 

Flertalet föräldrar upplever starka skuldkänslor över att de kan ha orsakat barnets sjukdom 

genom dåliga matvanor och de känner även skuldkänslor över att inte ha upptäckt 

sjukdomssymtomen hos barnet tidigare. Liknande känslor och upplevelser beskrivs i 

Pimentel, Targa och Scardoelli (2017) artikel om föräldrar till barn med DMT1. Föräldrarna 

beskriver att tiden runt barnets diagnostisering var den svåraste tiden i deras liv. De beskriver 

vidare hur de vid diagnos upplevde känslor av skuld, sorg och oro. Även dessa föräldrar 

uttrycker skuldkänslor över barnets diagnos och de frågar sig om livet det levt innan kan ha 

påverka sjukdomsbilden. Känslorna som nämns ovan är enligt Wiklund Gustin (2015) vanligt 

förekommande vid traumatiska upplevelser i livet och kan utlösa en krisreaktion. Att uppleva 

en kris till följd av en livsomvälvande händelse är en naturlig respons (Wiklund Gustin, 2015; 

Cullberg, 2006). Förloppet i en krisreaktion beskrivs av Cullberg (2006) med fyra olika faser, 

chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. I chock- och 

reaktionsfasen ingår känslor som kaos, förvirring och skuld. När en person drabbas av en 

traumatisk upplevelse bildas en krisreaktion till följd av att individens unika livsvärld hotas. 

För att individen ska kunna ta sig igenom krisens olika faser och kunna skapa nytt 

välbefinnande i livet bör allmänsjuksköterskan ge stöd utifrån ett livsvärldsperspektiv 

(Wiklund Gustin, 2015; Dahlberg & Ekebergh, 2015). Att stödja ur ett livsvärldsperspektiv 

innebär ett försök att förstå hur individen upplever sjukdom och hur det påverkar livet. 

Utifrån förståelsen för den andres livsvärld formas sedan stödet för att hjälpa individen 

utifrån de förutsättningar den besitter. Livsvärlden kan förstås som den unika individens syn 

på omvärlden. Det är genom livsvärlden vi upplever lidande och välbefinnande (Dahlberg & 

Segesten, 2010). I ovanstående resonemang upplever många föräldrar starka känslor när de 

får vetskap om barnets diagnos. Den traumatiska händelsen kan leda till en krisreaktion som 

för många kan blir svår att hantera. Men genom att allmänsjuksköterskan vårdar utifrån ett 

livsvärldsperspektiv kan hon/han i mötet med de närstående försöka förstå dennes 

upplevelser och tillsammans med föräldern hitta lösningar som leder till lindring.  

Flera föräldrar beskriver upplevelser av att vården är bristfällig. Bristen på känslomässigt 

stöd och bristen på hjälp för att bättre förstå information var genomgående. Föräldrarna 

upplever att de saknar information om framtiden med DMT1 och hur deras liv kommer 

påverkas av diagnosen. För att kompensera bristen på stöd och information från vården 

beskriver flera mödrar positiva upplevelser av att tillhöra en stödgrupp. Stödgrupperna ger 

tillfälle för mödrarna att dela med sig av sina erfarenheter och höra andras tankar om livet 

med DMT1. Fäders upplevelser av att mötas i stödgrupper var en helt annan. De beskriver att 

när de lyssnar på andras erfarenheter om livet med DMT1 ökar känslan av stress. Hinton och 

Kirk (2016) skildrar upplevelser från föräldrar till barn med Multipel Skleros. De beskriver 

liknande brister i det professionella stödet och i den givna informationen från vården. 

Bristerna leder till svårigheter för föräldrarna att hantera sjukdomen. Hinton och Kirk (2016) 

beskriver vidare att föräldrarna inte har intresse av att delta i stödgruppernas verksamhet. 

Föräldrarna vill inte i förväg få veta barnets framtid med multipel skleros. Upplevelser av 
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stödgrupper i Pate, Rutar, Battelino, Drobnic Radobuljac och Bratina (2015) artikel liknar de 

positiva upplevelser flera mödrar beskriver i föreliggande studies resultat. Föräldrarna i 

artikeln beskriver hur stödgrupperna gav en känsla av att vara förstådda och accepterade. Att 

stödgruppens medlemmar är i samma situation ger ett emotionellt stöd och ett stort utbyte av 

erfarenheter. De erhöll även stor kunskap om hanteringen av DMT1 och vad som kan ske i 

framtiden. Allmänsjuksköterskan har en viktig roll i att sprida information och ge stöd i den 

vårdande kontexten. I nationella indikationer för god vård (Socialstyrelsen, 2009) beskrivs att 

hälso- och sjukvården har en skyldighet att förmedla individ anpassad kunskap om aktuell 

sjukdom och dess behandling. Informationen ska ges i samtal med patient och anhöriga på ett 

sätt som skapar förståelse och ge nya insikter. Informationen bör även utvecklas och anpassas 

efter varje enskild individ eller familjesituation. Det är först när patient och anhöriga förstår 

den givna informationen som de kan bli delaktiga i vården. Sammanfattningsvis kan dålig 

information och otillräckligt stöd från vården ge en otrygghet för många föräldrar. 

Information om sjukdom och behandling kan upplevas olika utifrån varje individ. När 

sjukvården inte kan ge vägledande information tar flera föräldrar hjälp av stödgrupper för att 

få vägledning men detta forum passar inte alla föräldrar utan de beskriver istället ett ökat 

stresspåslag. Allmänsjuksköterskan bör därför anpassa kunskapen utefter individen och 

situationen för att föräldern lättare ska kunna förstå och komma vidare. 

Föräldrarna beskriver upplevelser av hur barnets DMT1 påverkar det dagliga livet. DMT1 

innebär förändringar i vardagen som föräldrarna upplever som begränsande med minskad 

flexibilitet. Varje dag kräver en ständig planering för att kunna anpassa livet efter det 

drabbade barnets behov. Upplevelser av en oförutsägbara vardagen med DMT1 som 

framkommer i föreliggande resultat kan trots skillnader i sjukdomsförloppet liknas med 

föräldrarnas upplevelser av att leva med barn med artrit. I Yuwen, Lewis, Walker och Ward 

(2017) beskrivs hur föräldrarna upplever att barnets sjukdom tär på livets alla aspekter. 

Föräldrarna är tvungna att anpassa alla de vardagliga rutinerna efter barnets behov. 

Sjukdomen påverkar barnets möjlighet till dagliga aktiviteter och det i sin tur begränsar 

föräldrarnas vardag. Begränsningarna gör att föräldrarna undviker att utföra dagliga 

aktiviteter för att inte påminnas om hinderna till följd av sjukdomen (Yuwen et al., 2017). 

Wright et al. (2002) beskriver hur sjuksköterskan spelar en viktig roll i att hjälpa familjen mot 

att leva ett liv tillsammans med kronisk sjukdom. De beskriver att allmänsjuksköterskan kan 

förstärka en familjs tankar kring att sjukdomen inte behöver dominera livet och istället få de 

att “leva vid sidan av sjukdomen”. Allmänsjuksköterskan kan ge vägledning i livet med en 

sjukdom och få familjen att förstå att det är de som väljer vilken och hur stor plats den får ta i 

livet (Wright et al., 2002). En resumé av ovanstående resonemang visar att föräldrars 

upplevelser av att leva med ett barn med DMT1 och andra kroniska sjukdomar har en stor 

påverkan på vardagslivet. Sjuksköterskan har en viktig roll i att vägleda och stärka familjen i 

det dagliga livet med DMT1. 

Av föreliggande studies resultat framkommer att majoriteten av föräldrarna upplever att deras 

sociala liv minskar i samband med barnets DMT1-diagnos, vilket bidrar till att föräldrarna 

känner sig övergivna, ensamma och isolerade. Det sociala nätverket saknar kunskap om 

DMT1 och de upplever rädsla över att själva behöva hantera sjukdomen. Okunskap i det 

sociala nätverket gör att föräldrarna inte vågar lämna över ansvaret för barnet till dem. 

Föreliggande studies resultat visar att föräldrarna till barn med DMT1 upplever motsatsen. 

Föräldrarna upplever att de har stor hjälp av främst mor- och farföräldrar med att klara 

sjukdomen i vardagen. Att nätverket kring familjen saknar kunskap återges i Gannoni och 

Shute (2010) artikel om föräldrars och barns upplevelser av att anpassa sig till kronisk 

sjukdom. Föräldrarna upplever svårigheter i att kommunicera sjukdomstillståndet med deras 
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sociala nätverk. En förälder beskriver hur en sida av nätverkets okunskap leder till 

avståndstagande. Föräldern upplever att det inte går att göra det sociala nätverket införstådda 

i allvaret med sjukdomen och dess konsekvenser. Ytterligare en artikel tar upp bristen på stöd 

av sociala nätverket. I Lauder, Sinclair och Maguire (2018) beskriver några föräldrar hur 

bristen på stöd från sitt nätverk resulterade i känslan av isolering. Förutom känslan av 

isolering påverkas föräldrarnas psykiska mående negativt. Att föräldrar i familjer med 

kroniskt sjuka barn saknar ett stöd från sitt sociala nätverk kan bero på det som inom 

familjefokuserad omvårdnad benämns hindrande kärn- föreställningar (Wright et al., 2002). 

Det är föreställningar som utgör en individs identitet och är den sanning som efterlevs. 

Hindrande kärnföreställningar kan påverka familjens funktion och kan avgöra hur 

medlemmarna i en familj väljer att hantera sjukdom. När sjukdom uppstår blir familjens 

medlemmar otrygga. Det gör att de går tillbaka till sina kärnföreställningar för att finna 

trygghet i sjukdomen. Att ha kärnföreställningarna i fokus är viktigt för att kunna förstå hur 

varje familjemedlem upplever sjukdom (Wright et al., 2002). Ovanstående resonemang visar 

att det sociala nätverkets föreställningar kring sjukdom avgör om de kan bidra som stöd eller 

inte. Om familjen och det sociala nätverket inte kan öppna upp sina kärnföreställningar kan 

heller inte förståelse finnas för upplevelsen av sjukdom. 

Föräldrarna beskriver upplevelser vad gäller deras barns framtid. De beskriver en ständig oro 

när tonåringarna är hemifrån och ska hantera sin diabetes själva. Oron grundar sig i rädslan 

över att tonåringen ska drabbas av hypoglykemi och för framtida komplikationer som kan 

utvecklas till följd av dålig glukoskontroll. Föräldrarnas ständiga kontrollbehov och barnens 

oförmåga att ta ansvar leder till konflikter och att relationen mellan dem försämras. Cullberg 

(2006) beskriver att vanliga uttryck i puberteten är starkt ställningstagande och ett behov av 

självständighet och frihet. Föräldrar och tonåringar drabbas ofta samman i konflikter när 

tonåringen vill frigöra sig från föräldrarna. Upplevelser av oro och smärta är vanliga känslor 

vid separationer mellan barn och förälder. Castensoe - Seidenfaden, Teilmann, Kensing, 

Hommel, Olsen och Reventlov Husted (2016) styrker föreliggande studies resultat med 

liknande föräldrar upplevelser, där oron för barnets välbefinnande uppfattas av tonåringen 

som tjat och leder till en känsla av frustration för båda parterna. Föräldrarna uttrycker också, 

precis som i föreliggande c-uppsats resultat, en ständig rädsla över att tonåringen ska 

missköta sig. Föräldrarna för en ständig kamp för att försöka bevara kontrollen över 

hanteringen. De gör överenskommelser med tonåringen om hur många glukoskontroller som 

ska göras varje dag och pressar tonåringen att ringa hem när de är hemifrån. Vidare beskriver 

Ness, Saylor och Selekman (2018) att föräldrar i deras studie upplever att oron över 

tonåringarna var större för dem som hade ett barn med DMT1 än de som hade barn utan 

kronisk sjukdom. För ungdomar med DMT1 är föräldrarnas stöd i diabeteshanteringen 

viktigt. Föräldrarna besitter värdefull kunskap om sjukdomen och hur man bemästrar olika 

situationer som kan uppkomma. De brister som kan finnas i kommunikationen och relationen 

mellan föräldrar och tonåringarna under puberteten kan bidra till att tonåringen utsätter sig 

för stora risker. Allmänsjuksköterskan kan med hjälp av en familjefokuserad omvårdnad ge 

stöd i den bristande kommunikationen. Genom ett vårdande cirkulärt samtal, där 

allmänsjuksköterskan håller sig neutral kan familjens olika livsvärldar belysas. I reflektion 

lyfts familjens olika perspektiv fram och det skapar förutsättningar för ökad förståelse mellan 

föräldrar och tonåringen (Wright et al., 2002). Att inta ett livsvärldsperspektiv ger 

allmänsjuksköterskan möjlighet att förstå den verklighet som familjen upplever och erfar. Det 

är av stor vikt att vården utvecklas efter individens behov för att den ska främja hälsa 

(Ekebergh, 2015). Sammanfattningsvis är tonårstiden en tid av mycket konflikter i nästan alla 

familjer. Det är oftast en normal reaktion och ett normalt förlopp i puberteten. För ungdomar 

med DMT1 kan brister i kommunikation och försämrade relationer vara en stor hälsorisk. 
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Allmänsjuksköterskan kan stödja familjen i vårdande samtal där familjens olika perspektiv 

kan tydliggöras. 

Föräldrar upplever svårighet med att släppa taget om barnets behandling och egenvård. Detta 

blir tydligt när barnet ska börja i barngrupp eller skolan. Föräldrar beskriver att de upplever 

bristande kunskap om DMT1 bland skolans personal och i skolhälsovården. De har därför 

svårt att lämna över ansvaret för barnets diabeteshantering till skolpersonalen. Nurmi och 

Stieber-Roger (2012) beskriver liknande upplevelser som i föreliggande studies resultat. 

Föräldrarna uttrycker att personalen har dåligt med kunskap om DMT1 och undervisar därför 

själva personalen i diabeteshantering för att säkerställa sitt barns trygghet. Ur samma artikel 

framkommer även ett motsatt resultat som inte ses i föreliggande studie. Några föräldrar 

uppger att deras barns skola har en utvecklad vårdplan som de följer, extra personal som 

ansvarar för hanteringen och dessutom har personalen en ständig kommunikation med 

föräldrarna. När föräldrarna känner ett förtroende för personalen kan deras oro dämpas. 

Enligt skolverket (2014) har skolan ett ansvar att tillsammans med hälso- och sjukvården 

planera för barnets egenvårdshantering i skolverksamheten. Allmänsjuksköterskans roll blir 

att föra en ständig dialog mellan skolans personal och barnets föräldrar och skapa tillfälle där 

de tillsammans kan mötas och samtala om barnets sjukdom och egenvårdshantering. Att göra 

föräldrarna delaktiga i planeringen för barnets skolgång ger en större känsla av säkerhet för 

föräldrarna (Thorstensson, Fröden, Vikström & Andersson, 2016). Dahlberg och Segesten 

(2010) beskriver vikten av att allmänsjuksköterskan gör de närstående delaktiga och ta till 

vara på kunskapen som de besitter om patienten och dess sjukdom. Allmänsjuksköterskan ska 

agera som familjens advokat och föra familjens talan när så behövs. En resumé av 

ovanstående resonemang visar att flertalet föräldrar upplever brister i skolans kunskaper om 

DMT1 och de har därför svårt att lämna över ansvaret för diabetes hanteringen. Det 

framkommer även uppgifter om att föräldrar anser att deras skola har en välutbildad personal 

som tar ansvar och kan diabeteshanteringen. Allmänsjuksköterskan har en nyckelroll i att 

utarbeta ett välfungerande samarbete mellan alla parter och göra alla delaktiga. 

Metoddiskussion 
 

Design, litteratursökning, urval & analys 

Designen som valts till uppsatsen är en kvalitativ litteraturstudie. Den kvalitativa designen är 

den mest lämpliga att utgå ifrån när syftet med studien är att lyfta fram människans 

upplevelser av ett fenomen (Kristensson, 2014). Uppsatsen hade även kunnat utföras som en 

intervjustudie eller en studie på narrativ forskning då det är vanliga metoder när man vill 

fånga upplevelsen av ett visst fenomen (Kristensson, 2014). Författarna valde bort 

intervjustudien på grund av den tidsbegränsning som fanns för att färdigställa studien och 

narrativ forskningsdesign valdes bort då vetenskapliga artiklar besitter ett större vetenskapligt 

värde. Litteraturstudier är även ett bra alternativ när det finns ett behov av att lösa en fråga 

eller ett problem, exempelvis när behovet finns att öka förståelsen för hur människor upplever 

en viss sjukdom. En sammanställning av tidigare forskning medför en fördjupning och 

förståelse för det specifika området och kan visa nya aspekter av ett fenomen som ännu inte 

granskats. Det är alltså ett sätt att framställa nya forskningsfrågor ur tidigare frågor 

(Kristensson, 2014). Författarna ser därmed även valet av design som en styrka då det ökar 

förståelsen och samtidigt öppnar upp för ytterligare forskning kring de aspekter där 

efterforskning saknas.  
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Resultatets elva utvalda artiklar söktes fram ur två databaser, PubMed och Cinahl. De två 

nämnda databaserna är de mest lämpliga vid sökningar som berör omvårdnad och hälsa (Polit 

& Beck, 2016). Det kan ses som en styrka att göra sökningar ur båda databaserna för att få ett 

stort sökområde, för att sedan kunna ringa in de artiklar som motsvarade uppsatsens syfte. 

Artiklarna söktes fram med hjälp av ämnesordssökningar, Cinahl headings i Cinahl och 

Mesh-termer i PubMed, de ger en mer precis träff utifrån de sökord som anses relevanta för 

studiens syfte. Kristensson (2014) skriver att det är viktigt att använda sig av strukturerade 

söktermer för att kunna hitta och välja ut relevanta vetenskapliga publikationer. Författarna 

till föreliggande uppsats ser sin brist på erfarenhet i sökarbetet som en svaghet. För att 

kompensera detta utvecklades relevanta sökstrategier i samråd med bibliotekarie med 

kunskap och erfarenhet av artikelsökning. 

 

I artikelsökningarna har även hänsyn tagits till studiens inklusions- och exklusionskriterier. 

Författarna har valt att begränsa artiklarnas ålder till åtta år, för att få fram den allra senaste 

forskningen på området. Författarna har diskuterat kring avgränsning i ålder på föräldrarnas 

barn. Författarna ser en styrka i att göra en bredare avgränsning 0 - 18 år för att i resultatet 

erhålla föräldrarnas upplevelser både vid tidig diagnos hos det yngre barnet men även 

upplevelsen av det äldre barnets väg in i vuxenvärlden. I studien har ett strategiskt urval 

tillämpats. Deltagarna har inte valts slumpmässigt utan efter de inklusionskriterier som 

fastställts för studien. Vid ett strategiskt urval väljs de informanter ut som verkligen har 

upplevt det fenomen som ska studeras (Billhult & Gunnarsson, 2017). I föreliggande studies 

inklusion- eller exklusionskriterier fanns inget ställningstagande gjorda om föräldrarnas 

könstillhörighet. I artiklarna som studien grundar sig på finns en överrepresentation av 

informanter som är mödrar. Vilket möjligen påverkat resultatet i en viss riktning. I resultatet 

har det framkommit skillnader i upplevelser kring livet med DMT1 mellan fäder och mödrar. 

För att läsarna själva ska kunna bedöma urvalets påverkan finns en tydlig litteraturöversikt i 

bilaga 1. 

 

De elva utvalda artiklarna är alla publicerade på engelska med olika svårighetsgrad på texten. 

Engelska är inte författarnas modersmål vilket har ökat risken för att artiklarna inte översatts 

korrekt. Översättningssvårigheter kan ses som en svaghet i studien och risk finns att resultatet 

påverkats. För att minska bristerna i översättningen har författarna översatt artiklarna enskilt 

och vid problem användes engelskt ordlexikon och Google Translate. Därefter jämfördes och 

diskuterades artiklarnas översättning mellan författarna (Polit & Beck, 2016). 

 

Författarnas brist på erfarenhet av att arbeta med manifest innehållsanalys uppfattas av 

författarna som en svaghet. Författarna upplever analysprocessen som ett komplicerat arbete 

och såg svårigheter i att kondensera meningsenheterna utan att förlora meningsenheternas 

innebörd. För att väga upp en eventuell brist i analysprocessen har författarna utgått från 

Graneheim och Lundman (2004) artikel där de i tydliga steg förklarar analysprocessen. 
 

Trovärdighet i resultatet 

Den kvalitativa forskningen använder sig av trovärdighetsbegreppet för att kontrollera 

studiens hållbarhet. Begreppet delas in i fyra dimensioner: tillförlitlighet, överförbarhet, 

giltighet och verifierbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). För att öka tillförlitligheten och 

verifierbarheten i studien har författarna använt sig av triangulering. Triangulering innebär att 

författarna har i arbetet med insamling av material och vid analysprocessen haft ett samarbete 

och utfört alla delar tillsammans. Att tillämpa triangulering ökar studiens trovärdighet. 
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Den ständiga reflektionen mellan författarna har även belyst förförståelsen och minskat 

risken att författarna ska färga studiens resultat med egna värderingar och erfarenheter. 

Författarna har i studien beskrivit sina tidigare erfarenheter av DMT1 för att klarlägga vilka 

kunskaper som kan ha påverkat resultatet. Giltigheten i studien bedöms sedan av läsaren om 

den uppfattar att slutsatserna som dragits påverkats av författarnas tidigare erfarenheter eller 

om det endast är informanternas upplevelser som speglas (Priebe & Landström, 2012). 

 

En annan styrka med studien är den strävan som författarna haft att på ett korrekt sätt 

synliggöra hela forskningsprocessen. Analysprocessen och artikelsökningarna har noggrant 

beskrivits i studien och det finns med exempel på analysen och en noggrann litteraturöversikt 

för att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om analysens och artiklarnas kvalité. 

Den noggranna översikten ger ökad tillförlitlighet till studien (Kristensson, 2014). 

Verifierbarheten handlar om att visa för läsaren att resultatet som framkommit i studien 

verkligen är baserat på det insamlade materialet. För att öka verifierbarheten har författarna 

tagit med flera citat från artiklarna i studiens resultatdel. Citaten ska tydliggöra att resultatet 

överensstämmer med materialet som studien grundar sig på (Kristensson, 2017). I den 

kvalitativa studien syftar inte resultatet till att generalisera som i den kvantitativa metoden. 

En överförbarhet handlar om att bedöma i vilken utsträckning som resultatet kan vara giltigt i 

andra sammanhang. För att ge läsaren en större möjlighet att bedöma om det finns giltighet 

har författarna försökt att beskriva studiens upplägg noggrant (Kristensson, 2017). Författarna 

anser att en vid överförbarhet går att styrka. Resultatet kan möjligen appliceras till andra 

kroniska sjukdomar. 

 

Författarna ser en styrka i att alla artiklar i studiens resultat har granskats av en etisk 

kommitté och har ett etiskt resonemang. Ett etiskt tillstånd eller övervägande visar på 

noggrannhet och ökar det vetenskapliga värdet på artiklarna (Wallengren & Henricson, 

2012). 

 

Granskning av artiklarna har utförts för att bedöma om artiklarna håller en vetenskaplig 

kvalitet. För att de granskade artiklarna ska uppnå god kvalitet krävs indikationer på 

tillförlitlighet. Det är ett sätt att bedöma hur hållbar en studie är. Granskningsmallen är ett 

verktyg för att författarna ska kunna få en uppfattning om hur artiklarnas pålitlighet och om 

de passar mot föreliggande studies syfte. Efter granskningen har författarna bedömt 

artiklarnas kvalitet utifrån bedömningar i mallens olika sektioner. 

Kvalitetsgranskningsmallen saknar restriktioner för hur bedömningen ska göras utefter 

artiklarnas innehåll och författarna anser mallen som kunskapskrävande och svår att förstå 

vid värderingen av värdet på artikeln. För att styrka studiens material bör alla författare enligt 

Wallengren och Henricson (2012) arbeta tillsammans vid kvalitetsgranskningen. Författarna 

har därför utfört granskningen av artiklarna gemensamt för att styrka de valda artiklarnas 

trovärdighet. De artiklar som valts till studien har bedömts vara av hög kvalitet eller av 

medelhög kvalitet. Kvalitetsgranskningsmallen finns som bilaga 2. 

 

Kliniska implikationer 

Föreliggande studie med syfte att belysa föräldrars upplevelse av att leva med ett barn med 

DMT1 kan ha ett stort värde för allmänsjuksköterskan. Genom att allmänsjuksköterskan antar 

ett familjefokuserat vårdande kan de lyfta fram familjens olika perspektiv på sjukdomen och 

utifrån det utforma bättre stöd och information. I resultatet uttrycker föräldrar upplevelser av 

utanförskap och isolering. Familjens sociala nätverk saknar rätt kunskap om sjukdomen vilket 
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leder till avståndstagande. Allmänsjuksköterskan kan utveckla vårdandet av familjen genom 

att anpassa och utöka sitt stöd och sin information till att inkludera även det sociala nätverket. 

Att öka förståelsen och kunskapen hos individer runt familjen kan ge en större trygghet och 

en avlastning för de hårt ansatta föräldrarna. Författarna till föreliggande studien har fått en 

bättre förståelse i allvaret att drabbas av DMT1 och även hur stor påverkan sjukdomen har på 

människor runt den drabbade familjen.  Författarna upplever att de kommer kunna dra nytta 

av det framkomna resultatet vid bemötandet av föräldrar till barn med DMT1.  

Förslag till fortsatt forskning 

Av föreliggande studie framkommer det att föräldrarna upplever brist på stöd från sitt sociala 

nätverk. Ett intressant perspektiv för framtida forskning vore att belysa det sociala nätverkets 

upplevelser av att vara nära en familj med ett barn med DMT1. Det hade varit av stor vikt att 

lyfta fram deras syn på DMT1:s behandling och egenvård för att allmänsjuksköterskan ska 

kunna utforma bättre stöd och information till familjen och det sociala nätverket. I resultatet 

framkommer även att mödrar och fäder har olika uppfattningar om hur information om 

sjukdomen och egenvård kan ges. Flera mödrar upplevde stödgrupper som en stor hjälp 

medans fäder hade motsatta upplevelser. Skillnaderna i hur mödrar och fäder hanterar och 

upplever information från vården skulle kunna vara ett framtida kunskapsområde att utforska. 

För allmänsjuksköterskan skulle kunskapen det generera vara värdefull i planeringen och 

utformningen av ett individuellt informationsprogram. Under arbetet med artikelsökning till 

föreliggande studie upplevde författarna att det fanns betydligt många fler vetenskapliga 

studier på mödrarnas upplevelser av livet med ett barn med DMT1. Studier som belyser 

fäders upplevelser var färre. Ett framtida forskningsområde kan därför vara att beskriva 

fäders upplevelser av att leva med ett barn med DMT1. På förslagen på framtida forskning 

skulle en kvalitativ intervjustudie vara en lämplig insamlingsmetod för att belysa det sociala 

nätverkets upplevelser, mödrars och fäders upplevelse av informationshantering och fäders 

upplevelser av att leva med ett barn som har DMT1.  

 

SLUTSATS 
 
I föreliggande studies resultat framkommer att föräldrar till barn med DMT1 upplever en stor 

påfrestning i det dagliga livet. Vardagen förändras och tillvaron behöver anpassas till DMT1. 

De upplever brist på stöd både från sociala nätverket, skolan och vården. Föräldrarna 

uttrycker många starka känslor som oro, skuld och rädsla över barnets DMT1-diagnos. Oron 

för framtiden och rädslan för komplikationer ökar kontrollbehovet och gör det svårt för 

föräldrarna att släppa taget om diabeteshanteringen till utomstående som vänner och 

anhöriga. Även tonåringens inträde till vuxenvärlden och eget ansvar bidrar till föräldrarnas 

oro. Föräldrars upplevelser av livet med ett barn som har DMT1 kan även beskrivas hos 

föräldrar till barn som har andra kroniska sjukdomar. De upplever liknande känslor över att 

exempelvis anpassa vardagen, bristen på stöd från vården och känslorna i samband med 

diagnosen. Sett ur ett större sammanhang kan resultatet ligga till grund för att skaffa en 

djupare förståelse för hur det är att som förälder leva med ett kroniskt sjukt barn. 

Föreliggande studie kan användas för att jämföra upplevelser mellan föräldrar till barn med 

DMT1 och föräldrar till barn med andra kroniska sjukdomar. Eventuella likheter och 

skillnader kan ses och kan vara till hjälp för att utforma en bättre vård som svarar på 

föräldrarnas behov. 
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överta omvårdnaden av sitt 

barn med DMT1 efter 
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att få sina barn att förstå allvaret i 
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och ta sitt insulin. Upplevelsen av smärta 
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Föräldrarna beskriver känslor av sorg, 

ilska och kaos när deras barn 

diagnostiserades med DMT1. 

Insulinpumpen upplevdes först 

skrämmande men blev sedan en trygghet 

och gav en känsla av kontroll.  

De beskriver vidare att flera vardagliga 
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noga planeras och spontaniteten försvann. 
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  Perceptions of 

parenting children with 

type 1 diabetes 

diagnosed in early 
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  Syftet var att identifiera 

föräldrars uppfattning av 

framträdande psykosociala 

anpassningar i föräldraskapet 

av deras barn med T1DM 

från diagnos genom 

barndomens gång. 

Resultatet beskriver föräldrars tvivel på 

den egna förmågan och oro över att klara 

glukoskontroll och insulin givning själva. 

Föräldrarna upplevde diabetesteamet som 

mycket hjälpsamma och att de var en 

trygghet att kunna utnyttja deras expertis. 

Föräldrarna beskrev även oron över att inte 

kunna lämna bort sitt barn, för att kunna 

avlastas samt funderingar över vad som 

händer om det skulle hända föräldrarna 

något. 

Medelhög 
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Abdullatif & 

Mooreland (2011). 

 

Land: USA 
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intervjustudie. 
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med DMT1. 

Syftet var att beskriva 

föräldrars upplevelse av 

ungdomars övergång till 

självhantering av DMT1.  

Föräldrarna beskriver att de upplever en 

kamp, frustration och oro när ungdomar 

själva ska ansvara för sin hantering av 

DMT1. De försöker stötta sin tonåring 
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Ibland upplevde föräldrarna att de blev för 
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Hallström, 

Erlandsson (2013). 

 

Land: Sverige 
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theory. 
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utforskar föräldrars 

upplevelser av förändring och 

nya utmaningar i dagliga 

rutiner efter deras barn 

diagnostiserats med DMT1.   

resultatet visar att föräldrar upplevde att 

dagliga rutiner med kost, arbete och 

spontana aktiviteter var tvungna att arbetas 

om för att passa ett nytt liv med DMT1. De 

upplevde känslor av ensamhet och hade få 

människor i omgivningen som kunde ge 

stöd. Mödrar och fäder upplevde 

svårigheter med behandlingen olika vilket 

ibland skapade problem i 

kommunikationen. 

Hög 
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